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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 15تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا  فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

 :أما بعد -صحبه وسلم تسليما كثرياصىل اهلل عليه وىلع آهل و-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 .لة يف انلارحمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضال

 أنهينا اجلوازم، نقرأ املنت

 )َبابُ َمْرفُوَعاِت َاْلَأْسَماِء 

اْسُم "َكاَن" َاْلَمْرفُوَعاُت َسْبَعٌة َوِهَي: َاْلَفاِعُل، َواْلَمْفعُوُل َالَِّذي َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه، َواْلُمْبَتَدُأ، َوَخَبُرهُ، َو

َواْلَعْطُف، َوالتَّْوِكيُد،  َوَأَخَواِتَها، َوَخَبُر "إِنَّ" َوَأَخَواِتَها، َوالتَّاِبُع ِلْلَمْرُفوِع، َوُهَو َأْرَبَعُة َأْشَياَء َالنَّْعُت،

 َواْلَبَدُل.( 

 [ف ألبواب املنتتذكري حول لطافة ترتيب املؤل  ]

هذا ابلاب معقود يف املرفواعت، هذا ترتيب جيد من املؤلف رمحه اهلل تعاىل، يف مقدمته هذه، وهو من 
األسباب اليت ُجعل هلذه املقدمة، وهذا انلرث، واملنت القبول، وهو حسن ترتيبه، وتقريبه هلذه املادة، وهذا 

الطلب، فبعد أن بني اللكمة ومعناها، ومعىن الالكم وأقسامه، وتميزي االسم من  العلم، للمبتدئ يف
الفعل من احلرف، بذكر عالمة لكٍّ منها، وبيان املعرب واملبين، وبيان ألقاب اإلعراب، وعالمات لّك 

من لقب، ومواضع هذه العالمات، ثم مجع لك أقسام اللكمة ىلع اختالف تنوّعها، من فعل واسم، واالسم 
مفرد ومثىن ومجع بأنواعه، والفعل ماض ومضارع وأمر، ولكٌّ كيف يكون إعرابه، وعالمات اإلعراب، 
انتقل إىل الالكم ىلع املرفواعت، ألن بعد هذا صار يُعرف ما اذلي يُرفع، وما اذلي يُنصب، وما اذلي جير، 

مة، وعرفنا مىت، فبيق معرفة بَم أما الفعل فسبق بيانه، وهذا املنصوب واملرفوع واملجرور، عرفنا العال
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يعرب، وكيف يسىم؟ فهذا باب مهم من اإلعراب، ألن اآلن ستعرف كيفية اإلعراب، مىت تقول فاعل، 
ومىت تقول: مبتدأ، ومىت تقول: خرب، ومىت تقول: نائب فاعل، ومىت يكون خربا مرفواع، ومىت يكون 

أو توكيدا لفظيا أو  -اليت يه انلعت-صفة اسما مرفواع، ومىت يكون تابعا، واتلابع كيف تعربه، 
  ،أو بدل، فهذه يه باب املرفواعت ومثله يف املنصوبات وستأيت -عطف نسق أو بيان-معنويا، أو عطفا 

، فهنا قال )عدد املرفواعت وأمثلتها(، هذا هو وجه -ثالث-واملخفوضات  -أربعة عرش، أو مخسة عرش-
 الرتتيب.

 ]باب مرفواعت االسماء[

اءِ ب  قال ) ْسم 
 
ِت ا أْل ْرفُواع  سماء، وأطول اآلن هذا الالكم لكه منحرص يف اال( الفعل سبق الالكم عليه، واُب م 

 أبواب اإلعراب وانلحو ويه ما يتعلق باالسم.

ة  قال ) ْبع  ُت س  ْرفُواع  ( عددها حمصور باالستقراء، استقراء الكم العرب، احلرص للقب املرفوع، ملا يلّقب ا لْم 
فوع، فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خرب، اسم اكن، خرب إن، اتلابع، واتلابع أحد األربعة: إما الصفة، به املر

وإما اتلوكيد، وإما العطف، وإما ابلدل، وأما أفراده فكثري )جاء يلع(، )جاء عمر(، )جاءت فاطمة(، 
كلت اتلفاحة( ..الخ، هذه ألفاظ كثرية.

ُ
 )قُرئ الكتاب(، )أ

ْرفُواع  قال ) مذ ف اِعلُهُ ا لْم  ِي ل ْم يُس  ْفُعوُل ا َّلذ اِعُل، و الْم  : ا لْف  ِِه  ة  و  ْبع  (، أصله مفعول ولم يُذكر الفاعل، ُت س 
ْرُفوِع ويسىم نائب الفاعل، ) ا، و اتلذابُِع لِلْم  و اتِه  خ 

 
" و أ ُ "إِنذ َب  ا، و خ  و اتِه  خ 

 
" و أ ن  ُهُ، و اْسُم "َك  َب  ، و خ 

ُ
أ ( و الُْمْبت د 

 تابعا ألنه يأخذ حكم ما سبق، متبوعه، يعين يأخذ حكم ما سبق فيتبعه، إن اكن مرفواع سيم
فمرفوع، وإن اكن منصوبا فمنصوب، وإن اكن جمرورا فمجرور، تقول )جاء زيٌد العالُم(، و)رأيت زيًدا 

بقها، لّما وافقه العالَم(، و)مررت بزيٍد العالِم(، فـ)العالم( صفة  لـ)زيد( هو واحد، تغري ألنه تغري سا
 سيم باتلابع، وهو أربعة أشياء: 

 = انلعت ويسىم بالوصف أو الصفة.1
 = والعطف وهو ىلع قسمني عطف بيان وعطف نسق، وسيأيت.2

 = واتلوكيد وهو ىلع قسمني: توكيد لفظي وتوكيد معنوي.3
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الغلط، ويسىم بدل = وابلدل وهو أقسام: بدل لكٍّ من لك، بدل بعض من لّك، وبدل االحتمال، وبدل 4
 الغلط وبدل النسيان وبدل ابلداء، يبدو هل كذا ثم يغلط، أو بدل اخلطأ.

 ]أمثلة عن املرفواعت السبعة[

 وأمثلتها كثرية:
 تقول )جاء زيٌد(، فزيد هو الفاعل، هو اذلي قام بفعل امليجء. الفاعل أما= أ

(، واألصل تقول )قرأ الطالب الكتاب(، فلم اذلي لم يسمَّ فاعله فتقول )ُقرئ الكتاُب  وأما املفعولب= 
 الطالب الكتاب(، )الكتاب( -الفاعل-تذكر أنت الطالب 

َ
، اذلي قرأ الكتاب لم تذكره، فلما نقول )قرأ

مفعول وقعت القراءة عيه، حتذف )الطالب(، وجتعل املفعول ماكن الفاعل، حتذف )الطالب( هل 
ي لم يسّم فاعله(، هل أغراض بالغية، ومعان كثرية، املفعول دالالت كثرية وسيأتينا يف )باب املفعول اذل

اذلي لم يسم فاعله )قُرئ الكتاب(، ألن املفعول ماكن الفاعل، فارتفع ارتفاعه، لكن هنا الفعل يتغري، 
يطرأ عليه تغيري، ألن األصل أن تقول )قرأ الطالُب الكتابة(، )حفَظ الطالُب ادلرَس(، )حِفَظ، حيَفُظ 

دلرَس(، لكن إذا جعلت )ادلرَس( ماكن )الطالب(، املفعول ماكن الفاعل، يتغري أيضا الفعل الطالب ا
، فتقول )قرأ الطالب الكتاَب: قُرئ الكتاب(، )يقرأ الطالُب الكتاب: يُقرأ الكتاب(، )حفَظ -العامل-

لعامل اذلي هو الطالب ادلرَس: ُحفظ ادلرُس(، )حيفُظ الطالُب ادلرَس: حُيفُظ ادلرس(، يتغري أيضا ا
 الفعل.

، وهما اسمان يكونان يف بداية اجلملة، وهذا الرفع يكون ظاهرا أو مقّدرا أو حماّل، املبتدأ واخلَبج=  
تقول )الكتاُب نافٌع(، )العلُم نوٌر(، بدأت بـ)العلم(، هذا العلم بداية اجلملة، وهو اسم، وأخربت عنه 

احلكم، يصح احلكم عليه بنسبة، نسبة الصدق أو بأنه )نور(، وسميناه خربا، ألنه يصدق عليه 
الكذب، لّما تقول )العلُم نور( نقول صادق، وملا تقول )اجلهل ظالم( نقول صدق، لكن لو قلت )اجلهل 
نور( نقول كذب، خطأ ليس صحيحا، ففيه اإلخبار، نسبة حكم بيشء، فاملبتدأ مرفوع، واخلرب أيضا 

 مرفوع، وستأيت هذه األبواب مفّصلة.

 أيضا، )اكن الطالُب جمتهًدا(، )الطالُب( اسم )اكن( مرفوع. واسم َكن وأسماء أخواتهاد= 
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 ، )إنَّ الطاَب جمتهٌد( خرب إّن مرفوع.خَب إن  ه= وأيضا 

 ، أي ما يتبع ما سبق، وهو:واتلابعو= 

ٌة جمتهدٌة(، إما انلعت أي الصفة، تقول )جاء الطالُب املجتهُد(، و )جاء طالٌب جمتهٌد(، و)جاءت طابل -
 و)جاءت الطابلة املجتهدُة(، وصفتها باالجتهاد.

وإما العطف، فعطف النسق يكون حبرف، أو عطف بيان، فعطف بيان تقول )جاء زيٌد أخوَك( أو -
 )ابُن عّمك(، وعطف النسق حبرف )جاء زيد ويلع(.

ألمرُي(، أو معنويا أي يدل وأما اتلوكيد فيكون لفظيا أي أن تكرر اللفظ نفسه، تقول )جاء األمرُي ا -
ُة ُُكُُّهْم ىلع اليشء بمعناه ال بلفظه كما تقول )جاء األمري نفُسه(، أو)عينه(، } ئِك  َل  د  الْم  ج  ف س 

ْْج ُعون  
 
 ، وسيأيت تفصيله.30{احلجرأ

 " نفسه بدل اللكتيسري الكريم الرمحنوابلدل تقول )قُرَئ الكتاب تيسري الكريم الرمحن(، الكتاب هو " -
إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فخاطبه( الروح  -عليه السالم-من اللك، أو تقول )جاء الروح جربيل 

جربيل هو نفسه، أو بدل بعض من لك )قُرئ الكتاب ربعه( أو )نصفه(، أو بدل االشتمال، وسيأيت 
شتمال تقول اتلفريق بني بدل ابلعض من اللك وبدل االشتمال إن شاء اهلل يف باب ابلدل، بدل اال

)أعجبين زيٌد علمُه( )زيد( فاعل و)علمه( بدل منه، وبدل الغلط ترى من بعيد إنسانا قادما، فتقول 
( اتضح أنه )يلع(، وأما النسيان فهو وقوع النسيان منك، عوض أن تقول نسيت  لزميلك )جاء زيد، يلعٌّ

، زيٌد( بدل النسيان، النسيان  أن تنىس شيئا ف تذكر غريه، ثم تستدرك، وهذا باعتبار فتقول )لكمين يلعٌّ
القصد، فالغلط تذكره يف النسيان، والنسيان تذكره يف الغلط واألمثلة واحدة، وبدل ابلداء يعين أن 

يبدو لك يشء بعد الالكم مبارشة، تقول )هذا الالكم كزن، ذهب( يعين تريد أن تعطي قيمة هلذا الالكم، 
أمثلة خمترصة يف هذا ابلاب، وسيأيت ذكر أمثلة كثرية إن شاء فتصفه بيشء ثم يظهر لك يشء آخر، هذه 

 اهلل تعاىل، عند ذكر لّك باب.
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 ]باب الفاعل[

 )َباُب َاْلَفاِعِل

 َاْلَفاعُِل: هَُو االسم َاْلَمْرُفوُع َاْلَمْذكُوُر َقْبَلُه ِفْعُلُه. َوهَُو َعَلى ِقسَْمْيِن َظاِهٍر، َوُمضَْمرٍ. 

قَْوِلَك َقاَم َزْيٌد، َوَيُقوُم َزْيٌد، َوَقاَم الزَّْيَدانِ، َوَيُقوُم الزَّْيَدانِ، َوَقاَم الزَّْيُدوَن، َوَيُقوُم َفالظَّاهُِر، َنحَْو 

 الزَّْيُدوَن، َوَقاَم َالرَِّجالُ، َوَيُقوُم َالرَِّجاُل، َوَقاَمْت ِهْنٌد، وَتقوُمْ ِهْنُد، َوَقاَمْت اْلِهْنَداِن، َوَتُقوُم

نِ، َوَقاَمْت اْلِهْنَداُت، َوَتُقوُم اْلِهْنَداتُ، َوَقاَمْت َاْلُهنُوُد، َوَتُقوُم َاْلُهُنوُد، َوَقاَم َأخُوَك، َوَيُقوُم اْلِهْنَدا

 َأخُوَك، َوَقاَم ُغَلاِمي، َوَيُقوُم ُغَلاِمي، َوَما َأْشَبَه َذِلكَ. 

َرْبَنا، َوَضَرْبَت، َوَضَرْبتِ، َوَضَرْبتَُما، َوَضَرْبُتمْ، َوَضَرْبُتنَّ، َواْلُمضَْمُر ِاْثَنا َعَشَر، َنحَْو قَْوِلَك "َضَرْبتُ، َوَض

 َوَضَرَب، َوَضَرَبْت، َوَضَرَبا، َوَضَربُوا، وضربن".( 

 ]تعريف الفاعل لغة واصطَلحا وبيان ضوابطه[

اِعلِ قال )  ( الفاعل من حيث املعىن اللغوي هو من قام بالفعل، اسمه فاعٌل من فعَل، وهو من ب اُب ا ْلف 
قام بالفعل، واملعىن اللغوي ليس اكملعىن االصطاليح انلحوي، عندما نقول )مات زيٌد(، )مات( فعل 

تعاىل، إذن الفاعل يف ماض، و)زيد( فاعل، زيد هو اذلي أمات نفسه؟ من اذلي أماته؟ اهلل تبارك و
املعىن اللغوي ليس هو نفسه يف املعىن االصطاليح، املعىن اللغوي املقصود به من قام بالفعل، أما يف 

االصطالح فهو غريه، يف االصطالح انلحوي نقول )الفاعل هو االسم املرفوع اذلي قام باحلدث أو وقع 
)املرفوع( إذا قلت )زيٌد(، مرفوع )الزيدان(  عليه، املذكور قبله فعله(، )هو االسم( االسم عرفناه،

ال، مرفوع )الزيدون( مرفوع، )النساُء(، و)املسلماِت( ليس فاعال، إذا اكن فيه كرسة أكيد ليس فاع
معىن مرفوع، وعالمة الرفع يف األسماء الضمة، األلف، الواو، رأيتم فائدة  اإذن عرفنا معىن االسم، وعرفن

  بنفسك.ادلروس السابقة؟ اآلن تمزّي 

)االسم املرفوع( ما يه عالمة الرفع؟ أربع: ضمة وألف، والواو، وثبوت انلون، لكن حنن قلنا االسم  
إذن نزنع ثبوت انلون، إذن حىت تعرب هذه اللكمة فاعال إذا اكنت اسما، واكنت مرفوعة، )قام باحلدث( 

م باحلدث، أو وقع عليه، يعين فيه حدث موجود، مثل )جاء زيد( من اذلي جاء؟ زيد، إذن هو قا
 )مات زيد(، و )حسَن زيٌد(، و)نبُه زيد(.كـ
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)املذكور قبله فعله( إذن البد أن يكون مسبوقا بيشء إما حقيقة أو تقديرا، مثال احلقيقة )جاء زيد(،  
فـ )زيد( فاعل، نعرب )جاء( فعل ماض مبين ىلع الفتح الظاهر ىلع آخره ال حمل هل من اإلعراب، )زيد( 

ل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ىلع آخره، هنا الفاعل مذكور الفعل قبله، لّما أقول )من فاع
قبله فعله مقّدر، تقول )من جاء؟( أقول  رال املذكوجاء؟( فتجيب تقول )زيٌد( اسم مرفوع قام باحلدث 

فإذن الفعل  لك )جاء زيد(، اخترصت فقلت )زيٌد(، ذللك الفعل يصح حذفه إذا اكن قد ُعلم، وُسبق،
 يذكر قبله البد، إما ظاهرا أو تقديرا.

: ذكر علماء احلديث أنه عند كتابة احلديث ينبيغ أن يكون اخلط واضحا بينا كبريا، نكتة وفائدة
وليس دقيقا صغريا حبيث ال يفهمه إال صاحبه، لكن البد أن يتدرب ىلع مثل هذا اخلط، يف السفر 

العلم الكثري؟ البد من خط دقيق، ولكن قال اإلمام أمحد  تكون عندك أوراق حمدودة، كيف تكتب
)أخىش أن خيونك عند الكرب(، تصري ال تفهم اخلط، واحلفظ قّل وضاق، وصار ضعيفا، هذه فائدة تذكر 
يف نوع من علوم احلديث وهو باب كتابة احلديث، يبينون كيف يكون تقييد العلم، فاخلط يكون 

ق حيتاج أن يتدرّب عليه، حىت إذا احتاج إيلهم هذا أحسنه وأتقنه، واضحا كبريا حىت يُفهم، وادلقي
لكن قال اإلمام أمحد: أخىش أن خيونك أحوج ما تكون إيله، أين الشيخ؟ الشيخ بعيد، قد تكون 

 سافرت عنه، أو تويف، انلحو ثقيل نواع ما فالبد من أشياء ختّفف.

 ليه(؟: ما الفرق بني )قام باحلدث( و)وقع ع-حممد-الطالب 
 : أنت اسمك حممد، )تكلم حممد( من اذلي قام بالالكم؟.الشيخ

 : حممد.الطالب
 : نقول )مات زيد( من اذلي قام باملوت؟ زيد؟الشيخ

 : ال.الطالب
 : هو وقع عليه، هذا هو.الشيخ

 : بارك اهلل فيك.الطالب
 : وفيكم بارك.الشيخ
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ل بالرصيح[  ]الفاعل الرصيح، واملؤو 

االسم املرفوع اَّلي قام باحلدث، أو وقع عليه احلدث، املذكور قبله فعله إما اعل )فهذا يف تعريف الف
(، الفاعل ىلع قسمني: ظاهر ومضمر، وسيأيت ذكره يف فصل قادم، يف الكم املؤلف رمحه حقيقة أو تقديرا

 اهلل تعاىل، نزيد قسما آخر الظاهر ىلع قسمني: رصيح أو مؤّول بالرصيح.

و ق ال  الرذُسوُل ي ار ب  اذلي ال حيتاج إىل تقدير وتأويل، بل يعرب بلفظه فاعال، حنو }= فأما الرصيح فهو 1
ْهُجوًرا ا الُْقْرآن  م  ذ  إِْذ ق ال  إِبْر اِهيُم ، )قال الرسول(، )الرسول( فاعل ظاهر، }30{الفرقانإِنذ ق ْوِِم اَّتذ ُذوا ه  و 

ر   بِيِه آز 
 
ن اد ى نُوح  ر  ، }74{األنعامأِل اتِن ا، }45{هودبذهُ و  اء  ُموَس  لِِميق  ا ج  ل مذ ، إىل آخر األمثلة 143{األعرافو 

 الكثرية، هذا هو الرصيح.

 = املؤّول بالرصيح وهو ما يقع مجلة وحيتاج أن نؤّوهلا بفاعل، وهذه اجلملة، إما:2

ُنوا أ= أن تكون )أْن( انلاصبة وما دخلت عليه، مثاهل )يعجبين أن جتتهد(، قال تعاىل } ين  آم  ِ ِن لَِّلذ
ْ
ل ْم ي أ

 
أ

ل  ِمن  احلْ ق   ا ن ز  م  ِ و  ع  قُلُوُبُهْم َِّلِْكِر اَّللذ ْش  ْن َّت 
 
، )ألم( نعربها حرف جزم ونيف وقلب، واهلمزة 16{احلديدأ

لالستفهام، )يأن( فعل مضارع جمزوم بـ )ألم( وعالمة جزمه حذف حرف العلة والكرسة ديلل عليه 
ر متعلق بفعل )يأن(، )أن ختشع(، )أن( حرف نصب واستقبال )ختشع( فعل )لذلين( جار وجمرو

بمعىن حان وجاء  (أَن )مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ىلع آخره، )يأن( فعل من 
الوقت، يعين ألم يأت الوقت؟ )أن ختشع( يعين ألم يأت وقت اخلشوع قلوب أهل اإليمان، من بعد ما 

اتلقدير: ألم يأن لذلين آمنوا خشوع قلوبهم، يعين ألم حين الوقت حىت ختشع هذه نزل عليهم احلق، ف
 القلوب، إذن الفاعل هو: خشوع القلوب.

إذن الفاعل يكون مؤوال، ليس رصحيا، مؤوال بالرصيح ملاذا؟ يكون مجلة فعلية، مكونة من )أن( وما 
 دخلت عليه.

َت(، )ما( مصدرية، واتلقدير: أعجبين صنيُعك ب= أو )ما( وما دخلت عليه كقولك )أعجبين ما صنع
 أو صنُعك، وإن اكن يصح أن تكون هنا )ما( اسما موصوال، لكن حنن مثلنا باملصدرية.
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نذا ج= احلالة اثلاثلة اجلملة االسمية، أن تكون مجلة )أّن( وما دخلت عليه قال تعاىل }
 
ل ْم ي ْكِفِهْم أ و 

 
أ

ل ْيك  الِْكت اب   ْْل ا ع  نْز 
 
ل ْيِهمْ أ ل ْم ي ْكِفِهمْ ، )51{العنكبوتُيْتَل  ع  و 

 
( تقدير الالكم: وألم يكفهم، فقّدمت أ

الواو وأّخرت اهلمزة، )أولم( اهلمزة للتقرير، والواو األصل فيها اعطفة ىلع ما سبق و)لم( حرف نيف 
م( وقلب وجزم، )ويكف( فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف ايلاء ألنه حرف علة، و)ه

ضمري متصل، يعين ىلع قولني، بعضهم يقول بأن هذا الكرس )ِهـ( وامليم للجمع، وبعضهم يقول مبين 
ْْل ا ىلع السكون الظاهر ىلع آخره )امليم( ضمري متصل مبين ىلع السكون يف حمل نصب مفعول به ) نْز 

 
نذا أ

 
أ

ل ْيِهمْ  ل ْيك  الِْكت اب  ُيْتَل  ع  وتوكيد، و )نا( املدغمة فيها اسمها، فأدغم ( )أّن( حرف نصب واستقبال ع 
إداغما كبريا )أنزنلا( فعل وفاعل و)الكتاب( مفعول به .. الخ واجلملة الفعلية )أن( وما دخلت عليه يف 

 تأويل مصدر فاعل )يكيف(، واتلقدير: أولم يكفهم إنزانلا الكتاب يتىل عليهم.

دخلت عليه من الفعل املضارع املنصوب، أو )ما(  ل بالرصيح، تارة يكون )أْن( وماإذن الفاعل املؤوّ  
وما دخلت عليه من الفعل املضارع املرفوع أو الفعل املايض، كما تقول )أعجبين ما يقدم عليه زيد(، 
أو )أعجبين ما يبدو منك( وحنو هذا، واجلملة اثلاثلة )أّن( انلاصبة للمبتدأ وهو اسم هلا، والرافعة للخرب 

 ت عليه، فيُؤّول بمصدر.وهو خرب هلا وما دخل

 ]الفاعل الظاهر[ 

هذا الفعل ىلع قسمني )ظاهر( و)مضمر(، ظاهر معناه بنّي واضح، يُعرف عينُه، قد ُعرف عينه، ولُفظ 
به اسما، فال يُتوّصل إىل معرفته بقرينة الكم أو خطاب، أو غياب، ال حيتاج إىل ضمري يدل عليه، )جاء 

 ر، وهو إما مذكر وإما مؤنث:زيد( و)قامت هند(، هذا هو الظاه

 وإما مثىن، وإما مجع تكسري، وإما مجع مذكر سالم. -اكألسماء اخلمسة، أو غريها-واملذكر إما مفرد  

 وأما املؤنث إما مفرد، وإما مثىن، وإما مجع تكسري، وإما مجع مؤنث سالم.

عالمتها الواو، واملثىن عالمة عالمات الرفع هلذه اللكمات: املفرد عالمته الضمة غري األسماء اخلمسة ف
رفعه األلف، ومجع املذكر السالم الواو، ومجع اتلكسري الضم، ومجع املؤنث السالم الضم، هذه يه 

عالمات رفعها، وهو مّثل بها لكها يلبني أن لك واحد هل عالمة رفعه اليت سبقت معك وإنما أراد أن 
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ها ما هو مقّدر، واتلقدير إما للتعذر، أو للثقل، أو يذّكرك، أاعد اتلذكري إىل أن هذه عالمات الرفع من
للمناسبة، فتقول )جاء موىس( مقّدرة للتعذر، و)جاء القايض( مقّدرة للثقل، و)جاء غاليم( مقدرة 

مع أنك تالحظ أن لفظ الفعل جاء  -ومثل بهذه لكّها أيضا-الشتغال املحل حبركة املناسبة، ومّثل باملثىن 
زيد(، و)قام الزيدان(، و)قام الزيدون( هذه لكها، مفرد ومثىن ومجع، ومجع  ىلع صيغة املفرد )قام

اتلكسري، ومجع املذكر السالم، تقول )قام(، وال تقل: قاموا، تقول )يقوم زيد(، و)يقوم الزيدان(، و)يقوم 
 الزيدون(، املضارع ىلع صيغة واحدة حىت يبني لك أن الفاعل لكه ىلع صفة واحدة ويه صفة املفرد.

كما أنه مّثل باملؤنث يلبني لك أن املذكر تذّكر صيغ فعله، واملؤنث تؤنّث صيغة فعله، فتقول )قامت 
تؤنث الفعل مع املؤنث، وتذّكره مع  نامت اهلندات( و)قامت اهلنود(، إذهند(، و)قامت اهلندان(، و)ق

ع، يعين جيوز أحيان يف املذّكر املذكر، وهذا اتلأنيث للفعل واتلذكري هل أحاكم يأيت تفصيلها يف كتاب موسّ 
يذّكر فعله، واملؤنث يؤنّث فعله، لكن جيوز أحيانا يف املؤنث أن يؤىت باتلذكري، ويف املذكر أن يؤىت 

 باتلأنيث، وأحيانا جيب اتلذكري يف املذكر، واتلأنيث يف املؤنث، ويمتنع القلب، هذه هلا أحاكم وأحوال.

 

 ]الفاعل املضمر[

معىن املضمر يدّل عليه قرينة تكلّم أو خطاب أو غيبة، واملضمر بمعىن املسترت، وهو ىلع قسمني: بارز  
 ومسترت، وهل تقسيم آخر: متصل ومنفصل.

 نكتيف بهذا.
 


